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Agustí Bartra
Un poemari inèdit de la guerra civil, l’homenatge a Kosmopolis i dues
reedicions celebren el centenari de l’autor de ‘Crist de 200.000 braços’
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� llibres LA REBOTIGA

M olts grans poetes també
han estat grans assagistes.
Ho van ser T. S. Eliot i Paul

Valéry, Juan Ramón Jiménez i Pe-
dro Salinas, W. H. Auden i Octavio
Paz. Van llegir els llibres d’altres
amb atenció i clarividència i van lle-
gir el món que els va tocar viure
amb aplicació (i apassionament)
semblants. Van intentar elucidar
l’enigma de la creació literària (i fins
i tot de l’altra) i van treballar de va-
lent per esprémer algun sentit a
l’única certesa, la que el cor batega i
de sobte deixa de bategar, per dir-ho
com Edmond Jabès. Acaba de sortir
un llibre destinat a perdurar que

comptarà amb un nombre exigu de
lectors i que torna a testificar la ven-
turosa aliança entre disciplina lírica
i pensament. És un volum gruixut
que s’acosta a les 1.800 pàgines i reu-
neix els assajos i articles de José Án-
gel Valente: Ensayos (Galaxia Guten-
berg-Círculo de Lectores).

Valente va voler pertànyer a l’es-
t irp de Juan de la Cruz i Juan
Ramón, la dels poetes que donen
veu a l’experiència inefable i entren
en misteriosos tractes amb el llen-
guatge per forçar-lo a dir l’indicible.
O per omplir d’un murmuri ronc la
«lenta progresión hacia la sombra», com
diu un dels seus últims versos. Va-
lente es va unir als que van creure
que la mida de les coses humanes es
mesura amb la magnitud del no-res
al qual tot flueix. Va parlar d’aquest
buit i el va explorar temptant amb
el llenguatge com unes mans esteses
en la foscor. Però també va traslla-
dar les seves preocupacions a la sala

lluminosa de la reflexió i l’escriptu-
ra ordenada de les idees, on va resul-
tar profund i sagaç. Els seus assajos,
des de Las palabras de la tribu a La ex-
periencia abisal, remunten el riu de la
tradició en què s’inscrivia, la de la li-
teratura com a espai de coneixe-
ment. Potser va tenir un caràcter es-
querp i es va mostrar esquiu els úl-
tims anys, però va saber que vivim
en la superfície i, com va escriure en
una de les Notas de un simulador, que
«la immersió de fons ja s’ha abando-
nat en gairebé tot [...] per temor com-
pulsiu a no ser vist». Així ens va.

A
rribada la democràcia i passada la postmo-
dernitat, tots tenim dret als nostres petits
moments d’epifania. El meu més recent va
ser un any i mig enrere, al Baryshnikov

Arts Center de Nova York, quan mal assegut en
unes grades atapeïdes havia de fregar-me els ulls i
els prejudicis escoltant Patti Smith convertida en
l’Elionor de La fàbrica martipoliana, Lou Reed fent
d’Al Brown amb versos de Blai Bonet i Laurie An-
derson reactivant l’energia del Manifest Groc 80
anys més tard. Perquè una cosa és predicar la bona
nova de l’homologabilitat de la literatura catalana
i una altra de ben diferent constatar-la en directe,
en anglès i en ple Manhattan davant de la sorpresa,
el silenci i la complicitat d’un públic llunyà de
morro fi.

Una literatura fa la festa de la seva posada de
llarg quan tradueix i és traduïda, quan convida i és
convidada a la taula de les altres literatures del
món. O a les taules: la dels clàssics i la de narrativa
actual, la de poesia i la de
l’assaig. Aquells dos vespres a
Nova York van ser un avís
perfecte del que després la fi-
ra de Frankfurt (l’any passat i
ara fa només uns dies) confir-
ma: que el corrent de les lle-
tres també pot anar sense
problemes del català cap a
d’altres llengües i trobar-hi
lectors còmplices.

Si com jo estan d’enhora-
bona, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) i l’editorial Empúries
ens ho posen molt bé per ce-
lebrar-ho i tornar el favor.
Perquè divendres a la nit al festival internacional
de literatura Kosmopolis Lou Reed i Laurie Ander-
son (ella, per satèl.lit) duen a Barcelona el Made in
CataluNYa de Manhattan, amb versos d’aquí
magníficament trasplantats a l’anglès. I Empúries
acaba d’editar Travessa el foc, recull (recullàs: són
prop de 600 pàgines) de lletres de les cançons de
Lou Reed en anglès amb versions catalanes de Jor-
di Cussà.

És en aquests moviments d’anada i tornada, en
aquest alçurar-nos enllà dels murs que ens acoten,
segons la imatge carneriana, que la nostra literatu-
ra s’oxigena i creix, que s’incendia i travessa les fla-
mes, com ho van saber fer Ramon Llull, Joan Ma-
ragall o Gabriel Ferrater. És amb moments així que
podem dir de gust, com Patti Smith al final d’una
de les lectures novaiorqueses: «Viva Catalan!».

E
s feia fosc quan ell, en un barri del
Sabadell fabril («nits denses de sons
proletaris»), va descobrir la seva in-
dividualitat. El seu pare li havia en-

carregat que entregués una botzina de
gramòfon a un client. Hores després, perdut
i sol, reclinat en un petit mur, Agustí Bartra
(Barcelona, 1908 - Terrassa, 1982) va agafar
amb força l’embocadura de la botzina, se la
va acostar als llavis i va començar a cridar el
seu nom. Tot i tremolar-li les cames, estava
fascinat. En la maduresa, al tornar-li a la
memòria l’estampa infantil, li atorgaria un
sentit revelador. «Aquella nit per primera
vegada havia cridat el meu ésser, amb un
inconscient anhel d’afirmació». La magmà-
tica obra de Bartra seria com un crit solitari
els ressons de la qual reverberaven endin-
sant-se en si mateix creant nous ressons,
salmòdia d’un ésser posseït per un llen-
guatge desbordant que no sabia ni volia
deixar d’afirmar-se fins a ser una veu
que saltés les barreres del temps per
instal.lar-se en el territori de la uni-
versal essencialitat. Però aquest
ambiciós projecte, en què vida i li-
teratura es fondrien, va ser punt
d’arribada d’una complexa evolució
personal marcada pels traumes del
segle de la megamort: guerra, expe-
riència concentraciònaria, exili.

Va ser amb més de vint anys, a Bar-
celona («fanals de gas i plàtans tristos»),
quan el Bartra que treballava sense il.lu-
sió en un taller va començar a buscar un
estil que fecundés el seu esperit. El perse-
guia llegint sense fre, fugint de la ciutat
per combregar amb la naturalesa. La meta-
morfosi de la seva identitat per transmutar–
se en Poeta (com Friedrich Hölderlin, com el
seu admirat Walt Whitman) va estar sempre
relligada als misteris de la terra. Ho va es-
criure a Odisseu, un dels seus projectes més
importants, concebut a finals dels 40 i ree-
ditat ara per Proa amb pròleg de Sam
Abrams. «Ulisses sentia la vida de l’arbre en-
llaçada a la seva, ell mateix era l’arbre en la
mesura que la seva consciència era vinclada
per la crida dels seus orígens». Però el Bar-

tra dels dies republicans era un jove descon-
certat, sense projecte vital. «Jo venia a la de-
riva/ com el lent espectre/ d’una barca/ de
mutilada proa», va consignar en un dels
seus primers poemes. En temps de guerra
es va incorporar a la societat literària, va
madurar com a home i es va centrar com a
poeta. Quan va sortir cap al front d’Aragó,

el 1938, va publicar el seu primer poemari:
Cant corporal. Va seguir escrivint a les trinxe-
res i als camps de concentració francesos,
on va malviure els primers mesos del seu
exili; l’experiència va quedar tatuada en la
seva consciència i va inspirar la narració
Crist de 200.000 braços (que recupera Lleonard
Muntaner Editor). Després, gràcies a Fran-
cesc Trabal, va poder deixar el camp i anar
a una residència on vivien uns escriptors.

Bartra va arribar a Roissy-en-Brie el 3
d’agost de 1939. «El rostre colrat, els ulls
d’un blau molt clar, els cabells rossencs».
Així el va veure l’escriptora Anna Murià,
que ja no es va separar d’ell i a qui va santi-
ficar les seves millors energies (llegiu l’en-
tregada Crònica de la vida d’Agustí Bartra). El
febrer del 1940 la parella va anar cap a
Amèrica: Santo Domingo, l’Havana i Mèxic
des del 2 de setembre de 1941.

Es va associar amb Pere Calders per
muntar un taller, va participar en revistes,
es va presentar a Jocs Florals i no va parar
de traduir (destaca Una antologia de la lírica
nord-americana). Però el centre era i seguiria
sent la poesia. L’estranyament que implica
l’exili seria territori adobat per a l’expansió
del seu «vitalisme simbòlic», la construcció
del seu propi mite i la neurosi del menys-
preu. Habitant «la solitud del nàufrag», des
de Màrsias i Adila (1948) va recuperar l’èpica
per aprofundir en «la humanitat essencial»
(l’hi va confessar a Joan Fuster). Després de
dècades sentint-se incomprès, va llegir
l’atenció de joves de l’interior com el senyal
esperat. «Us he estat esperant durant 30
anys», li diria a Oriol Pi de Cabanyes. El
1970 va tornar a Catalunya per veure el
«Blau enyorat» a què es referia a Cartells als

murs de la meva pàtria.
Instal.lat a Terrassa,

la lírica ardent va se-
guir bombant una
aventura única, tor-
rencial, irregular,
que avui, a punt de

fer 100 anys del seu
naixement, el 8 de no-

vembre, encara desconcerta.
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